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КИЇВСЬКИЙ ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

01133, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 26, тел.: /044/ 207-80-90, e-mail: inbox@adin.ko.court.gov.ua

08.07.2016 № 02-41/___________
на № б/н від 30.06.2016___________

На Ваш запит від 30.06.2016 про надання інформації стосовно реєстрації 

Вашої, позовної заяви до Департаменту соціального захисту

населення Київської обласної державної адміністрації про оскарження рішення 

та зобов’язання вчинити певні дії повідомляємо наступне.

23.05.2016 до Київського окружного адміністративного суду надійшла

позовна заява до Департаменту соціального

захисту населення Київської обласної державної адміністрації про оскарження 

рішення та зобов’язання вчинити певні дії.

Вказану позовну заяву Відділом документального забезпечення та 

контролю (канцелярією) 23.05.2016 зареєстровано в автоматизованій системі 

документообігу Київського окружного адміністративного суду, присвоєно 

номер справи №810/1693/16 та визначено головуючого суддю Лапія С.М.

24.05.2016 Київським окружним адміністративним судом винесено 

ухвалу про повернення позовної заяви в адміністративній справі №810/1693/16.

Як вбачається з супровідного листа, який міститься в матеріалах 

вищезазначеної адміністративної справи, копію ухвали Київського окружного 

адміністративного суду від 24.05.2016 разом із позовною заявою з додатками 

направлено на адресу позивача —

Оскільки в матеріалах адміністративної справи №810/1693/16 відсутнє 

зворотнє повідомлення про отримання Вами ухвали суду від 24.05.2016, копія 

зазначеної ухвали разом із позовною заявою з додатками було направлено на 

Вашу адресу повторно.

Додатково повідомляємо, що згідно із Законом України “Про доступ до 

публічної інформації” публічною інформацією є відображена та 

задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що 

була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних 

повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка 

знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників 

публічної інформації.
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Вимогами п. 1 ч. 1 ст. 13 Закону України “Про доступ до публічної 

інформації” розпорядниками інформації визнаються: суб'єкти владних

повноважень - органи державної влади, інші державні органи, органи місцевого 

самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб'єкти, що 

здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та 

рішення яких є обов'язковими для виконання.

Згідно з рішенням Ради суддів України щодо застування Закону України 

“Про доступ до публічної інформації” що отримання інформації із відправлення 

правосуддя здійснюється виключно відповідно до процесуальних законів, 

Законів України “Про судоустрій і статус суддів”, “Про доступ до судових 

рішень” і не є предметом регулювання Законом України “Про доступ до 

публічної інформації”. Розгляд суддями цивільних, господарських, 

кримінальних, адміністративних справ та справ про адміністративні 

правопорушення не відноситься до владних управлінських функцій, внаслідок 

чого суди не є розпорядниками інформації при здійсненні судочинства в 

розумінні ч. 1 ст. 13 Закону України “Про доступ до публічної інформації”.

У зв’язку з викладеним, роз’яснюємо, що в подальшому отримувати 

подібну інформацію Ви, як сторона у справі можете у порядку, встановленому 

Кодексом адміністративного судочинства України.

В.Р.ЩавінськийЗаступник голови суду

Вик.: Лук’яненко Г.В. 
тсл. 207-80-91


